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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 
Voorliggende AERIUS-berekening heeft betrekking op landgoed het Borghuis aan de Oldenzaalsestraat 135B in 
het buitengebied van de gemeente Losser. Dit landgoed bestaat momenteel uit een recreatief erf en een 
agrarisch erf. Initiatiefnemer is voornemens om op het landgoed verscheidene ontwikkelingen door te voeren. 
Concreet gaat het om de volgende ontwikkelingen: 

• Het uitbreiden van het recreatief erf om de bouw van drie groepsaccommodaties mogelijk te maken; 
• Het omzetten van het agrarische erf tot een recreatief erf; 
• Het planologisch toestaan van in totaal drie bedrijfswoningen op het recreatieve erf; 
• De bouw van een schaapskooi in het zuidelijke deel van het plangebied; 
• Het verlenen van zorg, ondergeschikt aan de recreatieve hoofdfunctie; 
• De landschappelijk inpassing van het geheel en de realisatie van nieuwe natuur in het kader van KGO. 

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied ten opzichte van de kernen Losser en Oldenzaal 
aangegeven. 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2021. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.  
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 
Het projectgebied ligt aan de Oldenzaalsestraat 135b, in het buitengebied van de gemeente Losser. Concreet 
gaat het om de volgende ontwikkelingen: 

• Realisatie van drie (reeds vergunde) groepsaccommodaties; 
• Het planologisch wijzigen van twee agrarische bedrijfswoningen naar twee bedrijfswoningen bij de 

recreatiebestemming. Binnen het recreatieve gedeelte is al één bestaande bedrijfswoning aanwezig 
waardoor het totaal op drie bedrijfswoningen komt; 

• De bouw van een schaapskooi op het zuidelijke deel van het perceel; 
• Het verlenen van zorg, ondergeschikt aan de recreatieve hoofdfunctie; 
• De landschappelijk inpassing van het geheel en de realisatie van nieuwe natuur in het kader van KGO. 

Het gaat om de volgende landschappelijke maatregelen: 
o Realisatie van 1,01 ha kruiden- en faunarijk grasland; 
o Realisatie van 1,14 ha vochtig, bloemrijk hooiland (droogloop); 
o Realisatie van 1,7 ha. kruiden-en faunarijk grasland (graan); 
o Omvorming van 0,42 ha bos met overstaanders naar mantel-zoomvegetatie; 
o Realisatie van 735 m2 houtwal /-singel; 
o Realisatie van hoogstamfruitboomgaard (appel-peer-pruim) en solitaire karakteristieke 

hoogstamfruitbomen (noot-kers) totaal 29 stuks; 
o Realisatie van 300 m2 wilde haag (meidoorn/sleedoorn/vuilboom); 
o Versterking van 530 m2 bestaande houtsingel; 
o Aanplant van 46 solitaire, streekeigen bomen; 
o Aanleg van 800 m wandelpad (1,50 m. breed); 
o Aanleg van 317 m halfverhard toegangspad met bloemrijke bermen (3.00 m breed); 
o Aanleg van 1.500 m2 structuurbeplanting, houtsingel en wilde haag. 

In afbeelding 2.1 is een situatietekening van de locatie van de te realiseren groepsaccommodaties 
weergegeven. In afbeelding 2.2 en 2.3 zijn de uitsnede van het ruimtelijke kwaliteitsplan weergeven waarop de 
hierboven benoemde ontwikkelingen zijn uitgewerkt. 
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Afbeelding 2.1 Advies ervenconsulent inzake de drie groepsaccommodaties (Bron: Het Oversticht) 
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Afbeelding 2.2 Overzicht functies in het projectgebied (Bron: Buro stad + land) 

 
Afbeelding 2.3 Inrichtingsschets van de gewenste droogloop (Bron: Buro stad + land) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Het projectgebied bevindt zich op circa 600 meter afstand van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 
2000-gebied, namelijk ‘Landgoederen Oldenzaal’. 

Om de stikstofdepositie van het voornemen op Natura 2000-gebieden te bepalen zijn twee berekeningen 
gemaakt, namelijk: een berekening van de stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase en als gevolg van de 
gebruiksfase. Hierna worden de uitgangspunten per fase toegelicht. 

In het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), die op 1 juli 2021 in werking is getreden, 
is de aanlegfase van de ontwikkeling achterwege gelaten. In de Wsn is namelijk een partiële vrijstelling voor de 
bouwsector opgenomen. Dit houdt in dat de door de bouw mogelijke veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden buiten beschouwing worden gelaten bij een natuurvergunning. De vrijstelling geldt slechts voor 
tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw-, sloop en aanleg en ander werkzaamheden en niet voor structurele 
stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk als gevolg van bijvoorbeeld bewoning, gebruik 
van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt. 

Concreet betekent dit dat de aanlegfase na 1 juli 2021 niet meer berekend hoeft te worden. Hieronder worden 
de uitgangspunten van de berekening ten aanzien van de gebruiksfase toegelicht. 

3.2 Gebruiksfase 

3.2.1 Bedrijfswoningen 

De twee agrarische bedrijfswoningen betreffen bestaande woningen welke een andere bestemming krijgen. 
Door de planologische omzetting naar wonen vindt er een wijziging plaats waardoor de twee bedrijfswoningen 
meegenomen dient te worden in de berekening. Ook bevindt zich al een bedrijfswoning op het perceel. In de 
toekomstige situatie zullen er drie bedrijfswoningen op het perceel aanwezig zijn. 

Deze bestaande bedrijfswoningen hebben al een gasaansluiting en om die reden wordt uitgegaan van een 
oude vrijstaande woning met een gemiddelde NOx in kg/jaar van 3,59 op basis van CBS/ER per bedrijfswoning. 
De bedrijfswoningen zijn in de AERIUS-berekening gemodelleerd. 

3.2.2 Groepsaccommodatie 

De te realiseren groepsaccommodaties zullen gasloos worden gerealiseerd. Daarom is ten aanzien van de 
groepsaccommodatie geen sprake van stikstofemissies en deposities op Natura 2000-gebieden. De 
groepsaccommodatie is daarom dan ook in de AERIUS-berekening neutraal (zonder emissie) gemodelleerd. 

3.2.3 Schaapskooi 

In het voornemen is rekening gehouden met 500 stuks aan schapen onder te brengen in de schaapskooi. Het 
stalsysteem voor de schapen betreft de RAV-code B 1.100 overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen 
ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg). Een en ander leidt tot het volgende: 

Dieren RAV-code Emissie NH3 per dier 
(kg/jaar)  

Aantal Emissie NH3 totaal 
(kg/jaar) 

Diercategorie  B 1.100 0,700 500 350 

Totale emissie dieren 350 

In het voorliggend bestemmingsplan is qua bouwhoogte maximaal 7 meter aangehouden. In het voorliggend 
geval wordt voor de uittreedhoogte 7 meter aangehouden. Het emissiepunt is op de te realiseren schaapskooi 
gelegd. 
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3.2.4 Verkeersgeneratie 

3.2.4.1 Algemeen 

De bedrijfswoningen en de te realiseren groepsaccommodaties brengen een bepaald aantal 
verkeersbewegingen met zich mee. De schaapskooi zelf genereert geen verkeersbewegingen en wordt ook 
verder buiten beschouwing gelaten.  

Het aantal verkeersbewegingen van de bedrijfswoningen en de groepsaccommodaties heeft invloed op de 
AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om het aantal verkeersbewegingen te bepalen 
is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)’. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• Verstedelijkingsgraad: weinig stedelijk / gemeente Losser (Bron: CBS Statline); 
• Stedelijke zone: buitengebied. 

In de CROW wordt de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt een minimaal en maximaal 
aantal verkeersbewegingen aangegeven. In voorliggend geval is van het gemiddelde uitgegaan. Per 
projectgebied zal bovenstaande behandeld worden. 

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie het volgende beeld: 

Functie Verkeersbewegingen 
per woning per 
weekdag (gemiddeld) 

Aantal woningen Totaal aantal 
verkeersbewegingen per 
weekdag (gemiddeld) 

Koop, huis, vrijstaand 8,2 3 26,6 
Bungalowpark 
(huisjescomplex) 

2,8 per bungalow 3 8,4 

Totaal 35 

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren groepsaccommodaties en de bedrijfswoningen komt neer op 
gemiddeld 35 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. 

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het verkeer het 
projectgebied via de Oldenzaalsestraat en N734 zal bereiken en verlaten waarna het verkeer op zal gaan in het 
heersende verkeersbeeld. 
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3.3 Intern salderen 

3.3.1 Algemeen 

Op basis van de berekening van de gebruiksfase (paragraaf 3.3) blijkt dat er sprake is van stikstofdepositie op 
de Natura 2000-gebieden ‘Landgoederen Oldenzaal’, ‘Dinkelland’, ‘Lonnekermeer’, ‘Lemselermaten’, ‘Achter 
de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek’, ‘Bergvennen & Brecklenkampse veld’ en ‘Aamsveen’. Het is echter 
onder voorwaarden toegestaan om de toekomstige stikstofdepositie te salderen tegenover de bestaande 
stikstofdepositie. Beschouwd dient te worden of het zogenaamde intern salderen tot de mogelijkheden 
behoort. 

3.3.2 Beleidsregels intern salderen provincie Overijssel 

Ten aanzien van het salderen van stikstofdeposities heeft de provincie Overijssel op 10 december 2019 de 
‘Beleidsregels intern en extern salderen Overijssel’ vastgesteld. De laatste wijzigingen in de beleidsregel zijn op 
3 december 2020 doorgevoerd. In deze paragraaf wordt onderbouwd dat in voorliggend geval het intern 
salderen tot de mogelijkheden behoort. 

De volgende begrippen zijn van belang: 

• Intern salderen: “salderen binnen de begrenzing van één project of locatie ten behoeve van de 
verlening van een natuurvergunning” 

• Salderen: “inzetten van een activiteit met N-emissie op grond van een toestemming in de 
referentiesituatie ten behoeve van de verlening van een natuurvergunning voor een nieuw of 
gewijzigd project, waarbij deze toestemming geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken of gewijzigd 
zodat de N-depositie op alle relevante hexagonen niet toeneemt ten opzichte van de 
referentiesituatie” 

In artikel 5 van de beleidsregels staat beschreven welke voorwaarden er gelden ten aanzien van intern 
salderen. 

Artikel 5 Voorwaarden intern salderen 

1. Een activiteit mag alleen worden ingezet ten behoeve van intern salderen voor zover er een 
toestemming was voor de N-emissie veroorzakende activiteit in de referentiesituatie en die sindsdien 
onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn tot het moment van intrekking of wijziging van de 
toestemming, zodat hervatting van de activiteit mogelijk was zonder dat daarvoor een 
natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is vereist. 

Artikel 1 Begripsbepalingen, lid dd: 

toestemming: 

1°. onherroepelijke vigerende natuurvergunning; of 

2°. onherroepelijke vigerende vergunning dan wel geldende melding op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht onderdeel milieu, de Wet milieubeheer of de Hinderwet; of 

3°. een activiteit waarvoor geen natuurvergunning nodig was, maar die wel voldoet aan artikel 2.8 van 
de Wet natuurbescherming; of 

4°. een activiteit die onder artikel 9.4, achtste lid van de Wet valt; of 

5°. een activiteit die op de Europese referentiedatum was toegestaan en die sindsdien onafgebroken 
aanwezig is geweest; 

3.4.2.2 Intern salderen 

In voorliggend geval is sprake van een voormalig agrarische bedrijf (N-emissie veroorzakende activiteit) met in 
totaal 45 stuks melkvee en 46 stuks vrouwelijk jongvee. Dit staat aangegeven in de Hinderwet vergunning van 
18 mei 1992 (zie bijlage 4). Ten behoeve van voorliggend voornemen wordt gesteld dat deze N-emissie 
veroorzakende activiteit permanent beëindigd is, voordat N-emissie als gevolg van de gewenste ontwikkeling 
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(aanlegfase en gebruiksfase) plaatsvindt. Voor het bepalen van de invloed van de aanwezige N-emissie 
veroorzakende activiteit kan in voorliggend geval worden uitgegaan van de referentiesituatie*. 

*De referentiesituatie is in voorliggend geval de op de Europese referentiedatum aanwezige toestemming, 
waarbij de laagst toegestane depositie vanaf die datum geldt. De Europese referentiedatum die van belang is, 
zijn de data van de Natura 2000-gebieden ‘Landgoederen Oldenzaal’, ‘Dinkelland’, ‘Lonnekermeer’, 
‘Lemselermaten’, ‘Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek’, ‘Bergvennen &Brecklenkampse veld’ en 
‘Aamsveen’. Hieronder zijn de referentiedata van de gebieden weergegeven: 

• Landgoederen Oldenzaal: 7-12-2004 
• Dinkelland: 7-12-2004 
• Lonnekermeer: 7-12-2004 
• Lemselermaten: 7-12-2004 
• Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek: 7-12-2004 
• Bergvennen &Brecklenkampse veld: 7-12-2004 
• Aamsveen: 7-12-2004 

Voor de referentiedatum is dus 7-12-2004 aangehouden. 

3.3.3 Aanwezige N-emissie veroorzakende activiteit in 2004 

3.3.3.1 Algemeen 

In voorliggend geval betreft de aanwezige N-emissie veroorzakende activiteit een agrarische bedrijf met 
rundvee, verschillende gebouwen en een bedrijfswoning.  

In het voorliggend geval wordt alleen gekeken naar de vergunde rundvee en de bedrijfswoning. De 
bedrijfsgebouwen wordt buiten beschouwing gelaten. 

3.3.3.2 Vergunde rundvee 

In de onderstaande berekeningen wordt uitgegaan van de referentiesituatie van 2004 omdat dit de nul-
situatie is voor de omliggende Natura 2000 gebieden. Op dat moment was het agrarisch bedrijf (legaal) 
aanwezig en was er rundvee vergund. Deze vergunning (zie bijlage 4) is niet ingetrokken en er zijn geen enkele 
andere meldingen/vergunningen geweest. De groepsaccommodaties zijn niet in plaats van het agrarische 
bedrijf gekomen. Dit is ook te zien in het nu geldende bestemmingsplan, waarin te zien is dat er sprake is van 
twee erven: een erf voor de groepsaccommodatie (functie recreatie) en een erf met een agrarische functie. Op 
de agrarische functie is een bouwvlak aanwezig. De in het verleden bestaande stallen bestaan niet meer. De 
laatste stal is in 2019 afgebrand. In afbeelding 3.1 is een luchtfoto van het projectgebied in het jaar 2019 
weergegeven. De in 2019 afgebrande stal is aangegeven door een rode omkadering. In afbeelding 3.2 is een 
luchtfoto van het projectgebied in het jaar 2020 weergegeven.   
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Afbeelding 3.1 Luchtfoto projectgebied 2019 (Bron: PDOK) 

 
Afbeelding 3.2 Luchtfoto projectgebied 2020 (Bron: PDOK) 
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In de onderstaande tabel is een overzicht van de vergunde dieren weergegeven: 
 
 

 

 

  

 

In het voorliggend bestemmingsplan is qua bouwhoogte maximaal 7 meter aangehouden. In het voorliggend 
geval wordt voor de uittreedhoogte 7 meter aangehouden. Het emissiepunt is op de afgebrande stal gelegd. 

3.3.3.3 Bedrijfswoning 

Voor de berekening van de stikstofemissie voor de bestaande woningen is aangesloten op de ‘Factsheet 
Ruimtelijke plannen – emissiefactoren, versie 5 juli 2018’. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

Woning Aantal NOx/jaar per woning 

Vrijstaande woning 3 3,59 

Totale emissie 10,77 

Naast de bovenstaande NOx emissie, zijn de emissiehoogte, spreiding en de warmteinhoud van invloed op de 
rekenresultaten. Conform het rapport ‘Emissiekentallen NOx en NH3 voor PAS / AERIUS’, Tauw, 31 augustus 
2018’ is voor de emissiehoogte het volgende aangehouden: 1) hanteer in de modelberekening voor de 
uitstoothoogte de maximale bouwhoogte en 2) hanteer voor de spreiding de helft van de maximale 
bouwhoogte. De spreiding geeft de mate aan waarin de uitstoothoogte kan afwijken van de ingevoerde 
uitstoothoogte. 

De maximale bouwhoogte bedraagt in voorliggend geval 10 meter. Voor de uitstoothoogte is dus 10 meter 
aangehouden en voor de spreiding is daarom 5 meter aangehouden. Voor de warmte inhoud is aangesloten op 
de default-waarde vanuit AERIUS voor woningen, namelijk 0,000 MW. 

3.4.3.4 Verkeersgeneratie 

Het gebruik van het agrarische bedrijf in 2004 brengt een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. 
Dit heeft stikstofuitstoot tot gevolg. Het aantal verkeersbewegingen als gevolg van het project heeft dan ook 
invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om het aantal 
verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie 
381 (december 2018)’. In de publicatie van het CROW is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• Verstedelijkingsgraad: weinig stedelijk / gemeente Losser (Bron: CBS Statline); 
• Stedelijke zone: buitengebied. 
• Woningtype: vrijstaande woning; 

Daarnaast wordt hierin een minimaal en maximaal aantal verkeersbewegingen voor de functies aangegeven. In 
voorliggend geval is uitgegaan van het gemiddelde. Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat 
qua verkeersgeneratie van het project het volgende beeld: 

Functie Verkeersbewegingen 
per weekdag 
(gemiddeld per 
woning/ 100 m² bvo) 

Aantal woningen 
/ bedrijf m2 

Totaal aantal 
verkeersbewegingen per 
weekdag (gemiddeld) 

Koop, huis, vrijstaand 8,2 3 24,6 
Totaal 24,6 

Dieren RAV-code Emissie NH3 per dier 
(kg/jaar)  

Aantal Emissie NH3 

totaal (kg/jaar) 
melk- en kalfkoeien 
ouder dan 2 jaar 

A 1.100 13 45 585 

vrouwelijk jongvee tot 
2 jaar 

A 3.100 4,4 46 202,4 

Totale emissie dieren 787,4 
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De maximale totale verkeersgeneratie voor de referentiesituatie in 2004 komt afgerond neer op gemiddeld 25 
verkeersbewegingen per weekdag voor lichte voertuigen. 

Naast de lichte voertuigen kwamen er in het verleden ook vrachtwagens voor het ophalen van melk en het 
brengen van veevoer. Daarvoor is rekening gehouden met 156 verkeersbewegingen per jaar (circa 3 per 
week) voor zware voertuigen. 

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het verkeer het 
projectgebied via de Oldenzaalsestraat en N734 zal bereiken en verlaten waarna het verkeer op zal gaan in het 
heersende verkeersbeeld. 

3.3.4 Conclusie 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de referentiesituatie blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling 
sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j (zie bijlage 2).  

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de toekomstige gebruiksfase (zie paragraaf 3.2) blijkt dat in de 
gebruiksfase van de voorgenomen ontwikkeling sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j (zie ook 
bijlage 1). Echter blijkt dat als gevolg van de beëindigde N-emissie veroorzakende activiteit reeds sprake was 
van stikstofdepositie (zie bijlage 2). Deze depositie zal permanent vervallen als gevolg van de verandering in de 
bedrijfsactiviteiten (nu recreatie). 

In bijlage 3 is een vergelijking gemaakt van de stikstofdepositiewaarden weergegeven als gevolg van de 
stikstofdepositie in de toekomstige gebruiksfase van het perceel en als gevolg van de beëindigde N-emissie 
veroorzakende activiteit. 

Wanneer de vergelijking, in bijlage 3, in ogenschouw wordt genomen en het beëindigde gebruik wordt 
gesaldeerd met het toekomstige gebruik, is er per saldo geen sprake van rekenresultaten hoger dan 0,00 
mol/ha/j. Hierdoor is als gevolg van het voornemen geen sprake van een stikstofdepositie met significant 
negatief effect op Natura 2000-gebieden.  
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 
Geconcludeerd wordt dat voor de gebruiksfase van het voornemen per saldo geen sprake is van 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant 
negatief effect op Natura 2000-gebieden. Daarentegen is er sprake van een permanente afname van de 
stikstofdepositie, hetgeen een positief effect heeft ten aanzien van de Natura 2000-gebieden. Er wordt tevens 
verwezen naar bijlage 3, waarin een verschilberekening is opgenomen met de referentiesituatie en de 
beoogde gebruiksfase. 

Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie 
op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig. 
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BIJLAGEN BIJ DE STIKSTOFBEREKENING 

Bijlage 1 Rekenresultaten gebruiksfase beoogd 

  



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen
bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige
documentatieisteraadplegenvia:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu

Inrichtingslocatie Oldenzaalsestraat135,

7581PZLosser

Activiteit
Omschrijving Landgoed'tBorghuis

Toelichting •Realisatievandrie(reedsvergunde)

groepsaccommodaties;•Debouwvaneenschaapskooi

ophetzuidelijkedeelvanhetperceel;•De

landschappelijkinpassingvanhetgeheelenderealisatie

vannieuwenatuurinhetkadervanKGO.Hetgaatomde

volgendelandschappelijkemaatregelen:oRealisatievan

1,01hakruiden-enfaunarijkgrasland;oRealisatievan

1,14havochtig,bloemrijkhooiland(droogloop);o

Realisatievan1,7ha.heideterrein;oOmvormingvan0,42

habosmetoverstaandersnaarmantel-zoomvegetatie;o

Realisatievan735m2houtwal/-singel;oRealisatievan

hoogstamfruitboomgaard(appel-peer-pruim)ensolitaire

karakteristiekehoogstamfruitbomen(noot-kers)totaal

29stuks;oRealisatievan300m2wildehaag

(meidoorn/sleedoorn/vuilboom);oVersterkingvan530

m2bestaandehoutsingel;oAanplantvan

Berekening
AERIUSkenmerk S68xBrMaoGyi

Datumberekening 28januari2022,10:42

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Gebruikfasebeoogd-Beoogd 2021 0,4ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Gebruikfasebeoogd-Beoogd
3.837,85mol/ha/j 5675468

Springendal&Dal

vandeMosbeek

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 759,47ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 1,80mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6S68xBrMaoGyi (28 januari 2022)



Gebruikfasebeoogd(Beoogd),rekenjaar2021

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 WonenenWerken|Woningen|Bedrijfswoningen - <0,1ton/j

3 WonenenWerken|Recreatie|Groepsaccomodatie - -

4 Landbouw|Stalemissies|Schaapskooi 0,4ton/j -

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening

3/6S68xBrMaoGyi (28 januari 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

5km

Projectberekening

4/6S68xBrMaoGyi (28 januari 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gebruikfasebeoogd"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 759,47 3.837,85 759,47 1,80 0,00 0,00

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(ha

gekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname

(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Landgoederen

Oldenzaal(50)
118,38 2.257,28 118,38 1,80 0,00 0,00

Dinkelland(49) 88,43 2.072,71 88,43 0,22 0,00 0,00

Lonnekermeer

(51)
10,01 1.997,74 10,01 0,06 0,00 0,00

AchterdeVoort,

Agelerbroek&

Voltherbroek(47)

75,12 2.116,46 75,12 0,04 0,00 0,00

Lemselermaten

(48)
8,10 2.019,05 8,10 0,04 0,00 0,00

Bergvennen&

Brecklenkampse

Veld(46)

51,06 2.330,72 51,06 0,03 0,00 0,00

Aamsveen(55) 49,51 1.872,51 49,51 0,03 0,00 0,00

Buurserzand&

Haaksbergerveen

(53)

203,01 2.181,97 203,01 0,02 0,00 0,00

Springendal&

Dalvande

Mosbeek(45)

125,40 3.837,85 125,40 0,02 0,00 0,00

WitteVeen(54) 30,44 2.221,63 30,44 0,01 0,00 0,00

Projectberekening

5/6S68xBrMaoGyi (28 januari 2022)



Gebruikfasebeoogd,Rekenjaar2021

1 WonenenWerken|Woningen

Naam Bedrijfswoningen
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 10,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx <0,1ton/j

3 WonenenWerken|Recreatie

Naam Groepsaccomodatie
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

4 Landbouw|Stalemissies

Naam Schaapskooi
Locatie 262833,477421
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 7,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NH3 0,4ton/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie


B1.100-overige

huisvestingssystemen(Schapen;

schapenouderdan1jaar,inclusief

lammerentot45kg)

Overig 500 NH3 0,7 - 0,4ton/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021_20220120_17�380b1e

Databaseversie 2021_17�380b1e

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6S68xBrMaoGyi (28 januari 2022)

https://www.aerius.nl/
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Bijlage 2 Rekenresultaten bestaande N-emissie veroorzakende activiteit 

(referentiesituatie) 

  



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen
bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige
documentatieisteraadplegenvia:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu

Inrichtingslocatie Oldenzaalsestraat135,

7581PZLosser

Activiteit
Omschrijving Landgoed'tBorghuis

Toelichting •Realisatievandrie(reedsvergunde)

groepsaccommodaties;•Debouwvaneenschaapskooi

ophetzuidelijkedeelvanhetperceel;•De

landschappelijkinpassingvanhetgeheelenderealisatie

vannieuwenatuurinhetkadervanKGO.Hetgaatomde

volgendelandschappelijkemaatregelen:oRealisatievan

1,01hakruiden-enfaunarijkgrasland;oRealisatievan

1,14havochtig,bloemrijkhooiland(droogloop);o

Realisatievan1,7ha.heideterrein;oOmvormingvan0,42

habosmetoverstaandersnaarmantel-zoomvegetatie;o

Realisatievan735m2houtwal/-singel;oRealisatievan

hoogstamfruitboomgaard(appel-peer-pruim)ensolitaire

karakteristiekehoogstamfruitbomen(noot-kers)totaal

29stuks;oRealisatievan300m2wildehaag

(meidoorn/sleedoorn/vuilboom);oVersterkingvan530

m2bestaandehoutsingel;oAanplantvan

Berekening
AERIUSkenmerk RZVCRYuT6WuU

Datumberekening 28januari2022,10:42

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Referentiesituatie-Beoogd 2022 0,8ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Referentiesituatie-Beoogd
3.837,86mol/ha/j 5675468

Springendal&Dal

vandeMosbeek

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 1.105,27ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 3,71mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RZVCRYuT6WuU (28 januari 2022)



Referentiesituatie(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 WonenenWerken|Woningen|Bedrijfswoningen - <0,1ton/j

3 Landbouw|Stalemissies|Stal 0,8ton/j -

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening

3/6RZVCRYuT6WuU (28 januari 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

5km

Projectberekening

4/6RZVCRYuT6WuU (28 januari 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Referentiesituatie"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 1.105,27 3.837,86 1.105,27 3,71 0,00 0,00

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(ha

gekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname

(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Landgoederen

Oldenzaal(50)
118,38 2.257,91 118,38 3,71 0,00 0,00

Dinkelland(49) 88,43 2.072,79 88,43 0,41 0,00 0,00

Lonnekermeer

(51)
10,01 1.997,82 10,01 0,15 0,00 0,00

AchterdeVoort,

Agelerbroek&

Voltherbroek(47)

75,12 2.116,50 75,12 0,09 0,00 0,00

Lemselermaten

(48)
8,10 2.019,10 8,10 0,09 0,00 0,00

Bergvennen&

Brecklenkampse

Veld(46)

51,06 2.330,75 51,06 0,06 0,00 0,00

Aamsveen(55) 49,51 1.872,54 49,51 0,06 0,00 0,00

Springendal&

Dalvande

Mosbeek(45)

149,58 3.837,86 149,58 0,04 0,00 0,00

Buurserzand&

Haaksbergerveen

(53)

524,63 2.181,98 524,63 0,03 0,00 0,00

WitteVeen(54) 30,44 2.221,64 30,44 0,03 0,00 0,00

Projectberekening

5/6RZVCRYuT6WuU (28 januari 2022)



Referentiesituatie,Rekenjaar2022

1 WonenenWerken|Woningen

Naam Bedrijfswoningen
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 10,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx <0,1ton/j

3 Landbouw|Stalemissies

Naam Stal
Locatie 262743,477565
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 5,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NH3 0,8ton/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie


A1.100-overige

huisvestingssystemen(Rundvee;

melk-enkalfkoeienouderdan2

jaar)

Overig 45 NH3 13 - 0,6ton/j


A3.100-overige

huisvestingssystemen(Rundvee;

vrouwelijkjongveetot2jaar)

Overig 46 NH3 4,4 - 0,2ton/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021_20220120_17�380b1e

Databaseversie 2021_17�380b1e

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RZVCRYuT6WuU (28 januari 2022)

https://www.aerius.nl/
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Bijlage 3 AERIUS verschilberekening toekomstige gebruiksfase-referentiestatus 

  



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen
bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige
documentatieisteraadplegenvia:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu

Inrichtingslocatie Oldenzaalsestraat135,

7581PZLosser

Activiteit
Omschrijving Landgoed'tBorghuis

Toelichting •Realisatievandrie(reedsvergunde)

groepsaccommodaties;•Debouwvaneenschaapskooi

ophetzuidelijkedeelvanhetperceel;•De

landschappelijkinpassingvanhetgeheelenderealisatie

vannieuwenatuurinhetkadervanKGO.Hetgaatomde

volgendelandschappelijkemaatregelen:oRealisatievan

1,01hakruiden-enfaunarijkgrasland;oRealisatievan

1,14havochtig,bloemrijkhooiland(droogloop);o

Realisatievan1,7ha.heideterrein;oOmvormingvan0,42

habosmetoverstaandersnaarmantel-zoomvegetatie;o

Realisatievan735m2houtwal/-singel;oRealisatievan

hoogstamfruitboomgaard(appel-peer-pruim)ensolitaire

karakteristiekehoogstamfruitbomen(noot-kers)totaal

29stuks;oRealisatievan300m2wildehaag

(meidoorn/sleedoorn/vuilboom);oVersterkingvan530

m2bestaandehoutsingel;oAanplantvan

Berekening
AERIUSkenmerk RqVnkHnyLRPT

Datumberekening 28januari2022,10:45

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Referentiesituatie-Referentie 2022 0,8ton/j <0,1ton/j

Gebruikfasebeoogd-Beoogd 2022 0,4ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Referentiesituatie-Referentie
3.837,86mol/ha/j 5675468

Springendal&Dal

vandeMosbeek

Gebruikfasebeoogd-Beoogd
3.837,85mol/ha/j 5675468

Springendal&Dal

vandeMosbeek

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 977,43ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 1,91mol/ha/j

Projectberekening

2/8RqVnkHnyLRPT (28 januari 2022)



Referentiesituatie(Referentie),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 WonenenWerken|Woningen|Bedrijfswoningen - <0,1ton/j

3 Landbouw|Stalemissies|Stal 0,8ton/j -

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening

3/8RqVnkHnyLRPT (28 januari 2022)



Gebruikfasebeoogd(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 WonenenWerken|Woningen|Bedrijfswoningen - <0,1ton/j

3 WonenenWerken|Recreatie|Groepsaccomodatie - -

4 Landbouw|Stalemissies|Schaapskooi 0,4ton/j -

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening

4/8RqVnkHnyLRPT (28 januari 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

5km

Projectberekening

5/8RqVnkHnyLRPT (28 januari 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gebruikfasebeoogd"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 977,43 3.837,84 0,00 0,00 977,43 1,91

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(ha

gekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname

(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Buurserzand&

Haaksbergerveen

(53)

396,80 2.181,95 0,00 0,00 396,80 0,02

Springendal&

Dalvande

Mosbeek(45)

149,58 3.837,84 0,00 0,00 149,58 0,02

Landgoederen

Oldenzaal(50)
118,38 2.256,20 0,00 0,00 118,38 1,91

Dinkelland(49) 88,43 2.072,57 0,00 0,00 88,43 0,19

AchterdeVoort,

Agelerbroek&

Voltherbroek(47)

75,12 2.116,37 0,00 0,00 75,12 0,05

Bergvennen&

Brecklenkampse

Veld(46)

51,06 2.330,68 0,00 0,00 51,06 0,03

Aamsveen(55) 49,51 1.872,45 0,00 0,00 49,51 0,03

WitteVeen(54) 30,44 2.221,60 0,00 0,00 30,44 0,02

Lonnekermeer

(51)
10,01 1.997,59 0,00 0,00 10,01 0,08

Lemselermaten

(48)
8,10 2.018,96 0,00 0,00 8,10 0,05
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Referentiesituatie,Rekenjaar2022

1 WonenenWerken|Woningen

Naam Bedrijfswoningen
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 10,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx <0,1ton/j

3 Landbouw|Stalemissies

Naam Stal
Locatie 262743,477565
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 5,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NH3 0,8ton/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie


A1.100-overige

huisvestingssystemen(Rundvee;

melk-enkalfkoeienouderdan2

jaar)

Overig 45 NH3 13 - 0,6ton/j


A3.100-overige

huisvestingssystemen(Rundvee;

vrouwelijkjongveetot2jaar)

Overig 46 NH3 4,4 - 0,2ton/j
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Gebruikfasebeoogd,Rekenjaar2022

1 WonenenWerken|Woningen

Naam Bedrijfswoningen
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 10,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx <0,1ton/j

3 WonenenWerken|Recreatie

Naam Groepsaccomodatie
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

4 Landbouw|Stalemissies

Naam Schaapskooi
Locatie 262833,477421
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 7,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NH3 0,4ton/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie


B1.100-overige

huisvestingssystemen(Schapen;

schapenouderdan1jaar,inclusief

lammerentot45kg)

Overig 500 NH3 0,7 - 0,4ton/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021_20220120_17�380b1e

Databaseversie 2021_17�380b1e

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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